
                                                      ЗАТВЕРДЖУЮ  

                                                           Т.в.о. директора коледжу  

___________________Петро ШЕРСТЮК    
  

 

План заходів,  

спрямованих на запобігання та протидію булінгу в 

Чемеровецькому медичному фаховому коледжі   

                             на 2022-2023 н.р.  
  

№п 

.п  

Назва заходу  Дата 
проведенн 

я  

Цільова 

аудиторія  

Відповідальний  

1.  Провести тиждень протидії 
булінгу  «Розірви коло  

насилля»  

Вересень  Учасники 

освітнього 

процесу  

Г.Накутна, куратори 

груп  

2.   Оновити інформацію на 

сайті коледжу та в «Куточку 

довіри» із зазначенням 

телефонів  довіри та 

соціальних служб  

Вересень 

(постійно 

за 

потреби)  

Учасники 

освітнього 

процесу  

Практичний 

психолог  

3.   Провести  тренінг  для 

здобувачів освіти І- ІІ курсів 

«Булінг – Стоп!»  

Лютий  Здобувачі 

освіти І-ІІ 

курсів  

Практичний 

психолог  

4.   Круглий стіл « Булінг. 

Адміністративна 

відповідальність» (в рамках 

Всеукраїнського тижня права) 

Грудень Здобувачі 

освіти ІІІ 

курсів  

Гадзіна Н.В.  

5.  Проведення групових та 

індивідуальних консультацій 

з метою створення 

безпечного освітнього 

середовища  

Постійно, 

протягом 

року  

Здобувачі 

освіти І- ІV 

курсів.  

Практичний 

психолог 

  

6.  Анкетування здобувачів 
освіти: «Проблема  

насильства в коледжі»  

Листопад  Здобувачі 

освіти І- ІV 

курсів курсів  

Практичний 

психолог  

9.  Організація чергування 

викладачів у коледжі та 

гуртожитку з метою 

створення безпечного 

середовища для навчання та 

відпочинку студентів.  

Протягом 

року   

Викладацький 

склад 

Дикунець А.В.  

Гаєвський А.О. 



10.  Підготувати виступ на 

батьківських збори на тему: 

«Як уберегти дітей від 

цькування. Поради батькам»  

Вересень  Батьки 

здобувачів 

освіти І- ІV 

курсів  

Куратори груп, 

практичний 

психолог  

11.  Психолого-педагогічний 

семінар: «Безпечне 

середовище – запорука 

успішної діяльності закладу 

освіти»  

Вересень  Куратори груп  Методист, 

практичний 

психолог  

12.   Виховна година-тренінг 

«Безпечна подорож 

просторами Інету: 

кібербулінг» 

Грудень Здобувачі 

освіти ІІ курсу  

Гаєвський А.О., 

Задорожний А.А. 

13.  Розробка та поширення 

інформаційних буклетів, 

листівок «Молодь проти 

насильства» (до 

Міжнародного дня протидії 

булінгу) 

Травень  Здобувачі 

освіти І- ІV 

курсів  

Практичний 

психолог  

14.  Залучення представників 

ювенальної превенції 

Кам’янець-Подільського 

відділення поліції, соціальної 

служби Чемеровецької 

ОТГдля здійснення 

просвітницьких бесід, лекцій, 

інтерактивних обговорень в 

питаннях протидії булінгу 

серед студентської  молоді  

Протягом 

року  

Здобувачі 

освіти І- ІV 

курсів  

Практичний 

психолог, куратори 

груп.  

15.  Конкурс листівок   

«Захищаємо свої права»  

Березень Здобувачі 

освіти І- ІV 

курсів  

Накутна Г.А., 

куратори груп.  

16.  Психологічний тренінг 

«Вирішуємо конфлікти 

мирно та конструктивно».  

Квітень Здобувачі 

освіти І- ІІ 

курсів  

Практичний 

психолог, куратори 

груп.  

17.  Інтерактивне заняття 

«Правила безпеки в 

інтернеті»  

Травень Здобувачі 

освіти І-  

ІІ курсів  

Гаєвський А.О.  

  

Відповідальна за виховну роботу                        Галина  Накутна  


